

Uchwała nr 2089  / 294  / III /2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia  13  sierpnia 2009 r.

w sprawie

określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej oraz
szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla prezesów zarządów jednoosobowych spółek prawa handlowego Województwa Śląskiego oraz spółek prawa handlowego z większościowym udziałem Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Śląskiego
u c h w a l a 

§ 1.
Przyjmuje się wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej prezesom zarządów:
	jednoosobowych spółek prawa handlowego Województwa Śląskiego, 
	spółek prawa handlowego, w których udział Województwa Śląskiego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50 % akcji,

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
	Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1.	Bogusław Śmigielski	- Marszałek Województwa 			.................................
2.	Zbyszek Zaborowski	- Wicemarszałek Województwa		.................................
3.	Adam Stach		- Wicemarszałek Województwa 		.................................
4.	Mariusz Kleszczewski	- Członek Zarządu				.................................
5.	Piotr Spyra			- Członek Zarządu 				.................................
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2089/294/III//2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia13 sierpnia 2009 r. 
 


Wzór

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ DLA PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO / SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁEM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZA ROK ……………….


..............................................                                                                      ...................................
             (miejscowość)                                                                                                     (data)

..............................................
           (firma i siedziba spółki)

..............................................
          (organ wnioskujący)        
        


                                                                                                                  ….................................
                                                                                                                           (adresat wniosku)


Imię (imiona) i nazwisko Prezesa Zarządu spółki:
 
.......................................................................................................................................................

	Data rozpoczęcia pracy w spółce i data objęcia stanowiska: 


.......................................................................................................................................................

	Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki za okres objęty wnioskiem:


……………...................................................................................................................................

	Potwierdzenie, że w okresie za który ma zostać przyznana nagroda roczna, wnioskujący nie stwierdził, aby Prezes Zarządu spółki naruszył swoje obowiązki, bądź jeśli stwierdził to jakich obowiązków to dotyczyło i w jaki sposób nastąpiło ich naruszenie:


……………...................................................................................................................................

	Proponowana wysokość nagrody rocznej, wraz z uzasadnieniem jej wysokości: 


…...................................................................................................................................................

	Przesłanki przyznania nagrody rocznej, wraz z uzasadnieniem:


....................................................................................................................................................

	Informacja o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową spółki:


....................................................................................................................................................


	Załączniki do wniosku, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 14 szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla prezesów zarządów jednoosobowych spółek prawa handlowego Województwa Śląskiego oraz spółek prawa handlowego z większościowym udziałem Województwa Śląskiego:


…………………………………………………………………………………………………...




                                                                                  ...................................................................
                                                                                           (podpisy osób reprezentujących organ uprawniony
                                                                                             do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej)
























Załącznik nr 2 do uchwały Nr 2089/294/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 13 sierpnia 2009 r. 


Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej dla prezesów zarządów jednoosobowych spółek prawa handlowego Województwa Śląskiego oraz spółek prawa handlowego z większościowym udziałem Województwa Śląskiego


§ 1.
Ustala się szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej prezesom zarządów:
	jednoosobowych spółek prawa handlowego Województwa Śląskiego, 
	spółek prawa handlowego, w których udział Województwa Śląskiego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50 % akcji.


§ 2.
Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
	uprawnionym – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w § 1 niniejszych zasad,

roku obrotowym – należy przez to rozumieć rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
	Zarządzie Województwa - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Śląskiego.

§ 3.
Organem właściwym do złożenia wniosku o przyznanie uprawnionemu nagrody rocznej jest rada nadzorcza spółki, w której pełni on funkcję. 
	Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
	datę wniosku,
	firmę spółki i jej siedzibę,

wskazanie organu właściwego do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej,
oznaczenie adresata wniosku,
	imię i nazwisko uprawnionego,
	datę rozpoczęcia pracy w spółce,
	datę objęcia funkcji w spółce,
	wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uprawnionego za okres objęty wnioskiem,
	potwierdzenie, że w okresie za który ma zostać przyznana nagroda roczna, wnioskujący nie stwierdził, aby uprawniony naruszył swoje obowiązki, bądź jeśli stwierdził to jakich obowiązków to dotyczyło i w jaki sposób nastąpiło ich naruszenie,
	proponowaną wysokość nagrody rocznej, wraz z uzasadnieniem jej wysokości,

przesłanki przyznania nagrody, wraz z uzasadnieniem,
	informacja o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuacje finansową spółki,
	załączniki do wniosku, o ile nie są w posiadaniu organu właściwego do przyznania nagrody rocznej, a w szczególności:
	sprawozdanie finansowe spółki za dany rok obrotowy,

dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe spółki i sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz potwierdzający udzielenie uprawnionemu absolutorium za dany rok obrotowy lub w przypadku spółek prawa handlowego, o których mowa w § 1 pkt 2, dokument potwierdzający pozytywną ocenę rady nadzorczej o przedłożonym sprawozdaniu finansowym spółki i sprawozdaniu zarządu z działalności spółki za dany rok obrotowy, 
oświadczenie o terminowym regulowaniu przez spółkę zobowiązań publicznoprawnych.
	Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 13 lit. c, składa rada nadzorcza spółki.
	Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej ustala Zarząd Województwa w drodze uchwały.


§ 4.
Wniosek, o którym mowa w § 3, składa - w formie uchwały - rada nadzorcza:
	w spółkach, o których mowa w § 1 pkt 1, w terminie 1 miesiąca od zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

w spółkach, o których mowa w § 1 pkt 2, w terminie umożliwiającym umieszczenie tej kwestii w porządku obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia.
 
§ 5.
Nagrodę roczną uprawnionym pełniącym funkcję w spółkach prawa handlowego wskazanych w § 1 pkt 1 przyznaje Zarząd Województwa, natomiast w spółkach prawa handlowego wymienionych w § 1 pkt 2 zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie.

§ 6.
Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli spółka w danym roku obrotowym:
	osiągnęła dodatni wynik finansowy lub zmniejszyła stratę netto w stosunku do poprzedniego roku obrotowego,

terminowo regulowała zobowiązania o charakterze publicznoprawnym,
efektywnie wdrażała zatwierdzone plany rozwoju lub restrukturyzacji, 
efektywnie realizowała zadania i cele statutowe,
a nadto:
	zarząd spółki uzyskał zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy,
	uzyskania absolutorium przez uprawnionego z wykonywania obowiązków w okresie,                za który ma zostać przyznana nagroda.


§ 7.
Nagroda roczna może być przyznana jedynie w przypadku pełnienia przez uprawnionego swojej funkcji przez co najmniej pół roku obrotowego i braku naruszenia w tym okresie swoich obowiązków pracowniczych w sposób powodujący wymierzenie kary dyscyplinarnej.
	Nagrody jednak nie przyznaje się jeżeli z uprawnionym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z jego winy lub odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do takiego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę.

§ 8.
Wysokość nagrody rocznej nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego uprawnionego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.














